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OFERTA DE CURSURI 
PENTRU INSTITUȚII  PUBLICE 

VARĂ 2017



Cu peste şase ani de 
experienţă în programe 
complexe de formare
profesională , Harrison 
organizează încă din 2012 
cursuri de vară dedicate 
personalului instituţiilor 
publice din întreaga ţară . 

Până în prezent , echipa 
Harrison a organizat mai mult 
de 200 de cursuri la care au 
fost prezenţi peste 5000 de 
participanţi . 
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Echipa

Astfel ,  am devenit un pilon important în formarea şi specializarea 
angajaţilor din instituţiile publice româneşti .  Formatorii noştri ,  cu 
peste 15 ani de experienţă în domeniile pe care le predau ,  au 
programe adaptate tuturor funcţiilor şi atribuţiilor ,    de la primari şi 
viceprimari ,  până la consilieri ,  inspectori sau referenţi .  

1. Alegeți CURSUL 

1. Hotel EUROPA 4*  

2. Hotel VERA 3* 

3. Hotel GOCIMAN 4* 

4. Hotel FLORIDA 3* 

5. Hotel VOILA 3* 

6. Hotel FLORA 3* 

7. Hotel Q 3* 

8. Hotel OLIMPIC 3* 

9. Hotel RUIA 3* 

10. Hotel AFRODITA 3/4* 

11. Hotel WELS 4* 
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EFORIE NORD 

MAMAIA 

NEPTUN 

JUPITER 

POIANA BRAȘOV 

BAILE HERCULANE 

DELTA DUNĂRII 

Pentru a vă înscrie la unul din cursurile noastre:

NOU
!

2. Alegeți HOTELUL 

3. Alegeți PERIOADA 

oricare din cele 70 de tematici (paginile 3-4) 

oricare din cele 11 locații de pe Litoral, Munte sau Delta Dunării 

oricare din cele 11 săptămâni estive 

4. Trimiteți FORMULARUL completat și semnat (pagina 15) 



Vă propunem cursuri în conformitate cu Ordinul 762/2015 pentru stabilirea domeniilor 

prioritare de formare profesională pentru administraţia publică, H.G. 1066/2008 pentru 

aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici şi O.G. 129/2000 

privind formarea profesională a adulţilor (cursurile A.N.C.).

ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziții publice și combaterea corupției în instituțiile publice  
Achizițiile publice – riscuri, incompatibilități, conflicte de interese și utilizarea platformei S.E.A.P.  
Expert achiziții publice - curs autorizat A.N.C.  
Managementul riscurilor în achiziții publice în contextul noilor prevederi legislative + modul de practică în S.E.A.P.  
Rolul primarului în achiziții publice în contextul noilor prevederi legislative + modul de practică în S.E.A.P.  
Soluții eficiente în achiziții publice + modul de practică în S.E.A.P.  
Incompatibilitatea și conflictul de interese în achiziții publice  
Sistemul electronic al achizițiilor publice - S.E.A.P.  
Achizițiile publice în domeniul sanitar  

Cursuri
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Buget, finanțe, contabilitate și gestiune financiară 
Contabil - curs autorizat  A.N.C.  
Contabilitatea instituțiilor publice și prevederile noului cod fiscal  
Controlor financiar - curs autorizat  A.N.C.  
Controlul financiar și auditul intern în instituțiile publice  
Finanțe publice și administrarea bugetelor  
Inspector taxe și impozite  
Managementul impozitelor și al taxelor locale, conform noului Cod Fiscal  
Modificări legislative în codul fiscal și codul de procedură fiscală  
Aplicarea noului Cod Fiscal în instituțiile publice  
Forexbug - sistemul electronic de raportare a situațiilor financiare din sectorul public  

FINANȚE PUBLICE SI CONTABILITATE

FONDURI EUROPENE
Accesarea fondurilor europene și dezvoltarea locală 2014 - 2020 
Auditul fondurilor structurale și de coeziune europene 2014 – 2020 
Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene 
Managementul proiectelor finantate din fonduri structurale și de coeziune europene 
Manager de proiect - curs autorizat A.N.C. 
Scrierea și implementarea poiectelor cu finanţare europeană 2014 - 2020 
Planificare strategică elaborarea și implementarea planurilor de acțiune pentru A.D.I. si G.A.L. 
Evaluator proiecte 



PENTRU TEMATICI DE CURS SUPLIMENTARE, NU EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI.

Implementare și dezvoltarea sistemului de control intern managerial - O.S.G.G. 

400/2015 - proceduri 

Auditor intern în sectorul public 

Auditul public intern în instituțiile publice și guvernarea corporativă  

Gestionarea sistemului de control intern / managerial  

Menținerea unui sistem de control intern managerial viabil   

Managementul resurselor umane și salarizarea în instituțiile publice  

Manager resurse umane  

Revisal - codul muncii  

Inspector resurse umane  

Rolul secretarului U.A.T. în implementarea managementului public  

Polițistul local - apărător al ordinii și siguranței publice  

Managementul activităților de ordine și sigurantă publică;  

Metode și tehnici de comunicare în instituțiile publice  

Evidența persoanelor și a actelor de stare civilă  

Managementul serviciilor de asistență socială  

Metode și tehnici de îmbunătățire a calității serviciilor de asistență socială  

Arhivarea documentelor în instituțiile publice,  

Gestionarea documentelor unei instituții publice  

Registrul agricol – noutăți legislative  

Urbanism și amenajare a teritoriului  

Managementul comunicării în administrația publică  

Asistență socială și protecția copilului  

Elemente de stare civilă. Transcrierea actelor de stare civilă  

Organizarea și gestionarea arhivei  

Asistent comunicare și relații publice  

Expert / specialist în parteneriat public privat  

Elaborarea, aprobarea și executarea bugetului U.A.T.  

Managementul administrației publice  

Managementul funcționarului public  

Metode și instrumente pentru eficientizarea activității în instituția publică  

Managementul calității în spitale  

Drept administrativ și contencios administrativ  

Agent agricol  

Registrul agricol și cadastru  

Responsabil de mediu  

Managementul patrimoniului public. Gestiunea și administrarea patrimoniului  

Managementul parcului auto  

Managementul situațiilor de urgență și protecția mediului  

Consilierul local - cadrul legislativ, atribuții și funcții  

Funcționarul public – responsabilități, drepturi, deontologie profesională  

Operarea datelor cu caracter personal  
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ALTE TEMATICI DE CURS



Europa 4* se află în centrul staţiunii balneare Eforie Nord, în imediata vecinătate a plajei şi a 
lacului Techirghiol, iar în incinta sa este renumitul centru de sănătate Ana Aslan Health SPA.

BENEFICII OFERITE: 

ÎNSOȚITOR GRATUIT- cazare în cameră dublă și mese pentru 2 persoane 
Copiii cu vârsta până în 3 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mese 
6 nopți de cazare + 1 noapte GRATUITĂ 
Mese servite în regim bufet suedez: mic dejun, prânz și cină 
Camere cu vedere la mare, balcon, TV, minibar, baie proprie și sistem de climatizare 
Acces la piscina exterioară și la plaja administrată cu sezlonguri incluse 
Zone de relaxare: teren de minigolf, spațiu cu hamace, grădină de vară, terasă 
Parcare privată 
WiFi gratuit 

   * La oricare dintre prețuri se adaugă taxa de curs în valoare de 990 RON. 
 ** Pentru pachetul family (cursant și însoțitor + copil/copii) va rugăm să ne contactați. 
*** Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere și achitarea facturii.  

Hotel EUROPA 4* 

E f o r i e  N o r d  
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LOCAȚII PE LITORAL
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hotel vera 3*

Eforie nord

Hotel Vera 3* este situat în centrul stațiunii Eforie Nord, la 5 minute de plajă. Complexul are 

piscină exterioară pentru adulți și copii și 2 restaurante. 

BENEFICII OFERITE:

ÎNSOȚITOR GRATUIT- cazare în cameră dublă și mese pentru 2 persoane 
Copiii cu vârsta până în 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun 
6 nopți de cazare + 1 noapte GRATUITĂ 
Toate mesele incluse: mic dejun, prânz și cină (sistem fișă cont) 
Camere cu TV, minibar, baie proprie și aer condiționat 
Acces la piscina exterioară cu dușuri cervicale pentru adulți și piscina pentru copii 
Restaurant cu terasă 
Parcare privată 
WiFi gratuit.  
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   * La oricare dintre prețuri se adaugă taxa de curs în valoare de 990 RON. 
 ** Pentru pachetul family (cursant și însoțitor + copil/copii) va rugăm să ne contactați. 
*** Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere și achitarea facturii.  
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Hotelul GG Gociman 4 * este situat la 5 minute de plaja din Mamaia. Fiind amplasat chiar pe malul 
lacului Siutghiol, locația oferă posibilitatea oaspeților să se bucure de o priveliște superbă.

BENEFICII OFERITE
ÎNSOȚITOR GRATUIT- cazare în cameră dublă și mese pentru 2 persoane 
2 copii cu vârsta pană în 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun   
6 nopți de cazare + 1 noapte GRATUITĂ 
Toate mesele incluse: mic dejun, prânz și cină (sistem fișă cont) 
Camere cu climatizare individuală, închidere electronică, minibar și seif 
Acces la piscina exterioară încălzită cu gratuitate la șezlong, umbrelă și prosoape 
Restaurant și terasă pe malul lacului Siutghiol 
Loc de joacă pentru copii  
Gratuitate în parcarea supravegheată video 
WiFi gratuit 
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   * La oricare dintre prețuri se adaugă taxa de curs în valoare de 990 RON. 
 ** Pentru pachetul family (cursant și însoțitor + copil/copii) va rugăm să ne contactați. 
*** Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere și achitarea facturii.  

hotel GG Gociman 4*

Mamaia
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Hotelul Florida 3* se află chiar între țărmul Mării Negre și Lacul Siutghiol, în stațiunea 

Mamaia și vă oferă toate condițiile pentru o ședere plăcută și relaxantă. 

BENEFICII OFERITE: 

ÎNSOȚITOR GRATUIT- cazare în cameră dublă și mese pentru 2 persoane 
Gratuitate la cazare pentru un copil cu vârsta până în 7 ani 
6 nopți de cazare + 1 noapte GRATUITĂ 
Toate mesele incluse: mic dejun, prânz și cină (sistem fișă cont) 
Restaurant și terasă cu vedere spre lac 
Camere cu TV, minibar și baie proprie 
Access rapid la plajă 
În apropierea punctelor de interes din stațiune: satul de vacanță, Aqua Magic, telegondolă 
Parcare privată GRATUITĂ (în limită disponibilității) 
WiFi gratuit 

hotel FLORIDA 3*
Mamaia
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   * La oricare dintre prețuri se adaugă taxa de curs în valoare de 990 RON. 
 ** Pentru pachetul family (cursant și însoțitor + copil/copii) va rugăm să ne contactați. 
*** Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere și achitarea facturii.  
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hotel Voila 3*

Mamaia

 Hotelul Voila  3* este amplasat în nordul stațiunii chiar pe malul lacului Siutghiol, oferind o priveliște 

superbă catre lac. La 15 minute de hotel se află Satul de Vacanță Mamaia, iar plaja este la 500 de m.

ÎNSOȚITOR GRATUIT- cazare în cameră dublă și mese pentru 2 persoane;   
Un copil cu vârsta pană în 7  ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun;   
6 nopți de cazare + 1 noapte GRATUITĂ;   
Toate mesele incluse: mic dejun, prânz și cină (sistem fișă cont);   
Camere cu balcon, aer condiționat, minibar, baie proprie și TV;  
Acces la piscina exterioară cu șezlonguri;   
Restaurant cu terasă și loc de joacă pentru copii;  
Gratuitate în parcarea privată a hotelului (în limita locurilor);   
Curte interioară cu foișor și bar în aer liber și promenadă pe malul lacului;  
WiFi gratuit.  

BENEFICII OFERITE:

   * La oricare dintre prețuri se adaugă taxa de curs în valoare de 990 RON. 
 ** Pentru pachetul family (cursant și însoțitor + copil/copii) va rugăm să ne contactați. 
*** Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere și achitarea facturii.  
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hotel FLORA 3*
Mamaia

OFERTĂ
SPECIALĂ

Locuri lim
itate!

                                                                                     la mijlocul distanței dintre Cazino și Satul de 

Vacanță, în apropierea parcului Aqua Magic, Telegondolei și Teatrului de Vară.   

BENEFICII OFERITE:

ÎNSOȚITOR GRATUIT- cazare în cameră dublă și mese pentru 2 persoane;   
Un copil cu vârsta pană în 8  ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun;    
Toate mesele incluse: mic dejun, prânz și cină (sistem fișă cont);   
Camere standard PLUS, cu vedere la lacul Siutghiol și Marea Neagră, dotate cu televizor
LCD climatizare, minibar 
Acces la piscina exterioară cu șezlonguri;   
2 restaurante și terasă în cadrul complexului 
WiFi gratuit.  

Telefon: 0374 034 333  |  Fax: 031 005 0107  | E-mail: inscrieri@harrison.ro                       10

Hotelul este situat chiar pe plajă, 

   * La oricare dintre prețuri se adaugă taxa de curs în valoare de 990 RON. 
 ** Pentru pachetul family (cursant și însoțitor + copil/copii) va rugăm să ne contactați. 
*** Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere și achitarea facturii.  
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Hotel Q Neptun 3* este situat în zona de nord a stațiunii Neptun, foarte aproape de plajă 

și vă pune la dispoziție parcare privată, facilități pentru copii și piscine în aer liber.

BENEFICII OFERITE:

ÎNSOȚITOR GRATUIT- cazare în cameră dublă și mese pentru 2 persoane  
Gratuitate la cazare pentru un copil cu vârsta până în 7 ani 
6 nopți de cazare + 1 noapte GRATUITĂ 
Toate mesele incluse: mic dejun, prânz și cină (sistem bonuri valorice) 
Acces la piscinele pentru adulți și copii
Restaurant cu terasă 
Camere cu balcon, TV, minibar, baie proprie și aer condiționat 
Zone de relaxare, grădină și loc de joacă pentru copii 
Parcare privată 
WiFi gratuit 
20 % reducere la Aventura Parc Paradis Land (se solicită la recepție). 

hotel Q 3*
Neptun
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   * La oricare dintre prețuri se adaugă taxa de curs în valoare de 990 RON. 
 ** Pentru pachetul family (cursant și însoțitor + copil/copii) va rugăm să ne contactați. 
*** Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere și achitarea facturii.  
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 Hotelul Olimpic 3 * este poziționat chiar pe faleza stațiunii Jupiter. Oaspeții se vor bucura de plaja 

 privată cu șezlonguri și terasă și de locurile de joacă pentru copii. 

BENEFICII OFERITE:

ÎNSOȚITOR GRATUIT- cazare în cameră dublă și mese pentru 2 persoane 
Gratuitate la cazare și mese pentru un copil cu vârstă până în 10 ani 
Mese servite în regim ALL INCLUSIVE cu gustări între mese 
Acces la plaja privată 
GRATUIT 2 șezlonguri / cameră (în limita disponibilității)
Locuri de joacă și program cu animatori pentru copii 
Camere cu TV, minibar și baie proprie 
Piano bar cu grădină japoneză 
Parcare privată (în limita locurilor) 
WiFi gratuit 

hotel olimpic 3*
JUPITER

Telefon: 0374 034 333  |  Fax: 031 005 0107  | E-mail: inscrieri@harrison.ro                       12

   * La oricare dintre prețuri se adaugă taxa de curs în valoare de 990 RON.  
 ** Pentru pachetul family (cursant și însoțitor + copil/copii) va rugăm să ne contactați.  
*** Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere și achitarea facturii.  
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ÎNSOȚITOR GRATUIT- cazare în 
cameră dublă și mese pentru 2 persoane  
Toate mesele incluse: mic dejun, prânz și 
cină 
Camere spațioase cu baie proprie, TV  și seif 
Acces gratuit la SPA: jacuzzi, saună și sală 
de fitness 
Restaurant indoor și grădină cu gătar și 
foișoare; loc de joacă pentru copii 
Acces gratuit în parcarea privată 
WiFi gratuit 
BONUS: seară festivă barbeque organizată 
în aer liber 

Amplasat chiar în centrul stațiunii Poiana Brașov, Hotel RUIA 3* iese în evidență prin arhitectura 
unică și confortul pe care il oferă oaspeților

Hotel RUIA 3*
Poiana Brasov

MUNTE și DELTA DUNĂRII

Complexul Hotelier Afrodita Resort & SPA, situat chiar la baza Munțiilor Mehedinți, pune la 
dispoziția oaspeților un centru de tratament și wellness  unic în Europa. 

ÎNSOȚITOR GRATUIT- cazare în cameră 
dublă și mese pentru 2 persoane 
Toate mesele incluse în sistem bufet 
suedez 
Acces gratuit la Atrium SPA: piscină 
interioară cu duș cervical, saună 
finlandeză, jacuzzi și sala de fitness 
Camere spațioase cu minibar, TV și acces 
la internet 
spațiu de joacă pentru copii și posibilități 
multiple pentru activitați recreative 
Parcare privată (în limita locurilor 
disponibile) 
WiFi gratuit 

  * La oricare dintre prețuri se adaugă taxa de curs în valoare de 990 RON.  
 ** Pentru pachetul family (cursant și însoțitor + copil/copii) va rugăm să ne contactați.  
*** Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere și achitarea facturii.  
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Hotel afrodita 3/4*
Baile herculane

BENEFICII OFERITE:

PREȚURI ȘI PERIOADE

PREȚURI ȘI PERIOADE

BENEFICII OFERITE:



Unul  dintre  puținele  hoteluri  din  Delta  Dunării  la  care  se  poate  ajunge  folosind  
transportul  pe  uscat ,   Hotel  Wels  4* este  amplasat   într-o  zonă   l iniștită  și  cu  mult  
spațiu  verde ,  departe  de  zgomotul  cotidian .

ÎNSOȚITOR GRATUIT- cazare în cameră 
dublă și mese pentru 2 persoane 
Copii cu varstă de până în 7 ani beneficiază 
de gratuitate la cazare 
Toate mesele incluse: mic dejun, prânz și 
cină sistem fișă cont
Camere cu balcon, dotate cu TV, climatizare 
individuală și minibar 
Acces gratuit la piscina în aer liber 
cu șezlonguri 
Gradină și zonă de relaxare cu foișor situată 
chiar pe malul brațului Sfântu Gheorghe 
Parcare privată 
Internet gratuit 
BONUS: excursie de 3 h în rezervația 
Biosferei Delta Dunării 

  * La oricare dintre prețuri se adaugă taxa de curs în valoare de 990 RON.  
 ** Pentru pachetul family (cursant și însoțitor + copil/copii) va rugăm să ne contactați.  
*** Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere și achitarea facturii.  

BALȚENII DE SUS
Hotel wels 4*

Grupurile de peste 5 cursanți pot beneficia de discounturi 

suplimentare. Pentru oferte personalizate luați legătura cu 

consultantul dumneavoastră!

Peste       ani 
de experiență

Peste            de 
cursuri organizate

Peste         
clienți mulțumiți

6 200 5000

Toate prețurile includ TVA.
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PREȚURI ȘI PERIOADE

BENEFICII OFERITE:



 

   

    

Nr. înregistrare Beneficiar ……….. din ……/……/……..…. 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE – CONTRACT* 

Curs: ................................................................................. 

Perioada: .................................. |  Locatie: ................................................ 

Denumirea organizaţie / Instituţie / Persoană fizică  

Obiect activitate / Ocupaţia:  

C.I.F. / C.U.I. / Nr. Reg. Com. / CNP:  

Contul:                                                                                                     deschis la Banca/Trezoreria  

cu sediul/domiciliul în localitatea                                           , str.                                                   , nr.                , jud.                            

Telefon:  Fax:  E-mail:  

PERSOANA PARTICIPANTĂ LA CURS DIN PARTEA BENEFICIARULUI 

Nume:  Prenume(complet):  

Funcţie în organizaţia Beneficiarului:  Nivel studii(medii – BAC / superioare – licenţă) 

Telefon:  E-mail:  

 

Prin prezenta BENEFICIARUL solicită înscrierea la cursul susmenţionat organizat de către S.C. HARRISON CONSULTING & 

MANAGEMENT S.R.L. în calitate de FURNIZOR, obligându-se să respecte termenii şi condiţiile prezentului Formular de înscriere – 

Contract. BENEFICIARUL declară că prezenta cerere reprezintă comandă fermă, că a luat la cunoştinţă şi este de acord cu prevederile 

Condiţiilor de participare anexate şi că acceptă tariful total de de .......................... RON, TVA inclus, compus din ................ RON taxă 

de curs pentru un participant şi ................... RON contravaloare servicii cazare aferente cursului pentru un participant la Hotel 

................................ din localitatea .................................. (refacturare) – check-in data de .................................... (preţurile includ TVA),  

pe care Beneficiarul se obligă să îl achite Furnizorului, pe bază de factură, conform Condiţiilor de participare ale prezentului Formular 

de înscriere – contract. 
CONDIŢII DE PARTICIPARE: 
I. Obiectul contractului: Furnizorul va asigura servicii de formare profesională conform tipului de curs și servicii de cazare la cerere. 

II. Preţul contractului. Preţul contractului este dat de suma dintre taxa de curs si tariful de cazare (dacă se solicită servicii de cazare). Preţul se va achita integral de Beneficiar până cel târziu la 

începerea cursului prin virament bancar în contul specificat în factură. 

III. Drepturile şi obligaţiile părţilor: Furnizorul are dreptul să stabilească şi să comunice programul cursului; să emită factură şi să încaseze contravaloarea contractului; să anuleze cursul din motive 

obiective; Furnizorul are obligația să asigure formatori, suport de curs, logistica necesară și să elibereze atestat de participare.  În cazul cursurilor ce se finalizează cu examen în vederea obţinerii 

certificatului de absolvire A.N.C., BENEFICIARUL se obligă să înştiinţeze persoana participantă despre obligativitatea PREZENTĂRII ÎN PRIMA ZI DE CURS A URMĂTOARELOR ACTE, 

copii după: actul de identitate, certificatul de căsătorie, certificatul de naştere, actul de studii (în funcţie de tipul cursului – diplomă de bacalaureat sau diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire studii 

superioare finalizate cu examen de licenţă valabilă).Beneficiarul are obligația să respecte termenele de anulare, să achite prețul contractului, să despăgubească Furnizorul pentru pagubele create de 

participanţi. Beneficiarul / cursantul are dreptul să fie reprogramat în cazul în care cursul nu mai are loc la data anunţată iniţial. 

IV. Condiţii de anulare: Beneficiarul are dreptul de a anula serviciile prevăzute în prezentul contract cu condiţia notificării Furnizorului în scris cu minim 15 zile calendaristice înaintea începerii 

cursului în caz contrar, acesta va fi în continuare ţinut să achite întreaga contravaloare a serviciilor de cazare prevăzută în formularul de înscriere. 

V. Răspundere contractuală: În cazul în care cursul nu mai poate fi susţinut sau reprogramat din motive imputabile Furnizorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita şi de a obţine restituirea sumei 

plătite aferentă cursului; În cazul în care Beneficiarul nu işi îndeplineşte obligaţia de plată, furnizorul este îndreptăţit să perceapă penalităţi în valoare de 0,3%/ fiecare zi de întarziere percepute la 

valoarea sumei rămase neachitate. 

VI. Forţa majoră: Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în condiţiile prevăzute de Codul Civil. 

VII. Încetarea contractului: Prezentul contract încetează prin acordul părţilor sau după îndeplinirea obligaţiilor contractuale. 

VIII. Procesarea datelor cu caracter personal: Furnizorul este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

cu nr. 30824. Prin semnarea contractului Beneficiarul şi participantul îşi exprima acordul privind conditiile de mai sus si cu utilizarea şi prelucrarea datelor completate, de către S.C. Harrison 

Consulting & Management S.R.L. şi terţi colaboratori ai săi în următoarele scopuri: educaţie şi cultură – servicii de formare/perfecţionare profesională; reclamă, marketing şi promovare. 

IX. Litigii. Orice litigiu născut din prezentul contract, în cazul în care nu se poate soluţiona pe cale amiabilă, va fi înaintat spre rezolvare instanţelor de pe raza municipiului Bucureşti. 

X. Dispoziţii finale. Materialele de curs sunt proprietatea intelectuală a Furnizorului. Semnarea prezentului contract presupune obligativitatea participării la curs şi valorificării serviciilor de cazare 

dacă sunt solictate, respectiv achitarea sumelor prevăzute în formularul de înscriere. Emiterea facturii de către Furnizor este asimilată cu aprobarea cererii Beneficiarului şi implicit cu asumarea 

obligaţiilor conform prezentului contract. 

BENEFICIARUL înţelege să respecte termenele de plată şi termenele de anulare prevăzute în Condiţiile de participare sub sancţiunea 

calculului de penalităţi şi/sau daune interese. 

 

BENEFICIAR, 

Reprezentat legal prin dl/dna ...............................................................................          Semnătură ....................... 

Având funcţia de ....................................................................................................          Ştampilă 
 

 

*Formularul de înscriere – contract împreună cu condiţiile de participare are valoare de contract între părţi 

Trimiteţi formularul de înscriere completat şi semnat prin fax la 031 005 0107 sau e-mail la inscrieri@harrison.ro.  

Informaţii suplimentare la telefon 0374 034 333. 


